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 Start evidence 1. prosince pro stravovací služby a ubytovací 

služby 

 „Jízdní řád“ je jasně daný a veřejně deklarovaný od přijetí 

zákona v dubnu 2016 

 Technická příprava evidence tržeb probíhá podle plánu 

 Zpřesněná metodika bude na webu www.etrzby.cz 

 Od 1. září si podnikatelé mohou žádat o autentizační údaje 

 Informační servis pro podnikatele (web, kampaň v médiích, 

semináře a konference, infolinka, kontaktní formulář…) 

Základní informace o projektu Evidence začne podle plánu 

http://www.etrzby.cz/
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 U stravovacích služeb snižujeme od 1. prosince sazbu DPH  
z 21 % na 15 % 

 V základní sazbě zůstává podávání alkoholických nápojů 

 Budeme pokračovat ve snižování DPH 

 Návrh na přesun točeného piva do 15% sazby – podpora 
venkovských hospod 

 Podpora při zavedení EET - sleva na dani z příjmů ve výši  
5 000 Kč pro podnikající fyzické osoby 

 Úleva pro drobné podnikatele s nízkou vybaveností pokladní 
technikou 

 Nezáleží na skutečně vynaložených nákladech 

 

 

Základní informace o projektu Snižujeme daně 



 

Základní informace o projektu Harmonogram příprav 

Kdy Podnikatel Vývojář 

4. dubna 2016 Spuštění webu www.etrzby.cz 

11. května 2016 
Zveřejnění technické 
dokumentace 

1. června 2016 
Spuštění informační kampaně v 
médiích 

13. června 2016 
Spuštění testovacího prostředí 
(„playground“) 

1. srpna 2016 Spuštění telefonní infolinky 

1. září 2016 
Vydávání autentizačních údajů a 
další činnosti FÚ 

1. listopadu 2016 Testovací provoz pro podnikatele 

1. prosince 2016 Začátek evidence pro 1. fázi 



 1. fáze – stravovací a ubytovací služby 

 Začátek evidence 1. prosince 2016 

 2. fáze – maloobchod a velkoobchod 

 Začátek evidence 1. března 2017 

 3. fáze – ostatní činnosti (s výjimkou 4. fáze) 

 Začátek evidence 1. března 2018 

 4. fáze – vybraná řemesla 

 Začátek evidence 1. června 2018 

 

 
 

Základní informace o projektu Fázování vstupu do evidence 



 Stravovací služby 

 

Příklady 

 restaurace, hostince, cukrárny, kavárny, fast foody… 

 pouze pokud nabízejí zázemí pro hosty (stoly, židle) 

 

 Ubytovací služby 

 

 hotely, penziony, motely, kempy, a další 

 

 
 

Základní informace o projektu Kdo eviduje od 1.12.2016? 



Zpřesněná metodika 
specifické případy 

 



 Tržby z doplňkové (vedlejší) činnosti má podnikatel možnost 

začít evidovat až s tržbami z hlavní činnosti dané provozovny 

(např. kadeřnice prodávající navíc vlasové přípravky…) 

 

Základní informace o projektu Doplňkové činnosti  
není nutné evidovat dříve 



 Za ojedinělý příjem bude považována s přihlédnutím ke 

konkrétním skutečnostem zcela výjimečná platba v 

hotovosti nebo platba výjimečná svým charakterem, např. 

platba za prodej vyřazeného majetku. 

Základní informace o projektu Ojedinělé příjmy  
nepodléhají evidenci 



1. Spropitné obdrží přímo zaměstnanci 

2. Spropitné obdrží zaměstnanci prostřednictvím 

zaměstnavatele  

NEEVIDUJE SE 

3. Spropitné je příjmem podnikatele, který si ho nechává 

plně nebo částečně 

EVIDUJE SE 

 

Základní informace o projektu Jak je to se spropitným? 



 Příspěvkové organizace – jejich tržby jsou z evidence zcela 
vyloučeny 

 Neziskové organizace – veřejně prospěšní poplatníci (např. 
spolky, obecně prospěšné společnosti) evidují pouze tržby z 
vedlejší podnikatelské činnosti  

 výjimkou jsou tržby z drobné vedlejší podnikatelské činnosti (bude 
upřesněno metodikou) – tyto tržby nebude nutné evidovat 

 

 Ostatní neziskové organizace evidují pouze tržby z vedlejší 
podnikatelské činnosti, bez výjimky 

Základní informace o projektu Neziskové organizace 



 V praxi se evidence tržeb většiny školních jídelen a 
závodního stravování nedotkne 

 Tržby školních jídelen provozovaných příspěvkovou 
organizací mají režim veřejnoprávní instituce a jsou z 
evidence vyloučeny 

 Pokud půjde o školní jídelnu provozovanou soukromou 
školou - neeviduje tržby ze stravování žáků a 
zaměstnanců, ale eviduje hotovostní tržby od třetích osob 

 Cílem je, aby zde nevznikalo nerovné postavení vůči 
restauracím.  

Základní informace o projektu Školní jídelny  
evidují jen výjimečně 



 Farmářské trhy obecně vstoupí do evidence  
až 1. března 2018 

 Prodej přebytků ze zahrádek na farmářském trhu (mimo 
podnikání) evidenci nepodléhá! 

 Evidován bude pouze prodej produktů v rámci 
podnikatelské činnosti 

 V nabídce dodavatelů jsou už dnes i zařízení vhodná pro 
stánkový prodej 

Základní informace o projektu Farmářské trhy 
výjimku nepotřebují 



 Podnikatel nemá internet – ZJEDNODUŠENÝ REŽIM 

• Údaje o tržbě se neodesílají online, ale nejpozději do 5 dnů 

• Zákazník dostává účtenku okamžitě! 

• O zjednodušený režim možno žádat na místně příslušném 
finančním úřadě od 1. září 2016 

 

 Podnikatel eviduje online, ale internet vypadne  

• Po uplynutí tzv. mezní doby odezvy (min. 2 sekundy) je možné 
vystavit účtenku bez kódu Finanční správy (FIK) 

• Údaje o tržbě musí podnikatel odeslat nejpozději do 48 hodin 

Základní informace o projektu Problémy s internetem 



 Podnikatel pokračuje ve své činnosti 

 V okamžiku inkasa tržby nebude moci zaslat správci daně 
údaje o evidované tržbě a vystavit zákazníkovi účtenku 

 Pokud se bude jednat o jím nezaviněný stav a tuto skutečnost 
prokáže, nebude za nezaslání údajů o tržbě a nevydání 
účtenky sankcionován 

 Po zprovoznění pokladního zařízení bude podnikatel povinen 
zaslat příslušné údaje o přijatých tržbách správci daně 
dodatečně, a to jednou sumární částkou 

 

Základní informace o projektu Porucha pokladního zařízení 



 Podnikatelé nemusí kvůli evidenci tržeb měnit své obchodní 
modely a procesy  

 Lze dobrovolně evidovat i transakce, které nepodléhají 
evidenci, pokud je to pro podnikatele jednodušší 

 Při chybě nebo vrácení zboží je možné evidovat storno 
(zápornou částku) 

 Evidencí je možné pověřit jiného podnikatele 

 Je možné evidovat komisní prodej 

 atd. 

 

Základní informace o projektu Přizpůsobení obchodním  
modelům 



První kroky k evidenci tržeb 
od 1. září 2016 

 



1. Získání autentizačních (přihlašovacích) údajů 

• Elektronicky na Daňovém portálu (má-li datovou schránku) 

• Osobně na územních pracovištích Finančních úřadů 

 

 

 

 

 

 
 

 

Základní informace o projektu Přihlašování k etržbám od 1.9. 



2.  Přihlášení do webové aplikace Elektronická evidence tržeb 

• Údaje o provozovnách 

• Získání a správa certifikátu 

• Informace o zasílaných tržbách 

 

 
 

 

Základní informace o projektu Přihlašování k etržbám od 1.9. 



 Podnikatel může získat oficiální vyjádření finančního úřadu 

 Závazné posouzení k určení evidované tržby 

 Podnikatel si nechá posoudit komplikovanou a nejasnou 
situaci 

 Rozhodnutí je následně závazné pro finanční úřad  

 

 Rozhodnutí o zjednodušeném režimu 

 Podnikatel může požádat o rozhodnutí o evidování tržeb ve 
zjednodušeném („offline“) režimu, pokud např. nemá k 
dispozici připojení k internetu 

 Finanční úřad rozhoduje do 15 dnů 

 

 

Základní informace o projektu Další aktivity FÚ od 1.9. 



Kde zjistí podnikatelé více? 



 Informační web www.etrzby.cz 

 Detailní a aktuální informace k evidenci tržeb 

 Kontaktní formulář pro dotazy 

 Již více než 500 dotazů 

 Telefonní infolinka 

 Funguje od 1. srpna, v pracovní dny 9-17 hodin 

 Jednotné číslo 225 092 392 

 Obslouží až 100 podnikatelů současně 

 Již více než 600 hovorů 

 Semináře a konference 

 Sledujete Plán akcí a aktuality na webu 

Základní informace o projektu Informační servis  
pro podnikatele 

http://www.e-trzby.cz/
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Základní informace o projektu Konference a veletrh v Brně 
16.-17.9.2016 



Děkujeme za pozornost  

www.etrzby.cz 
EET@mfcr.cz 
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